
       
Protokoll för Förbundsstyrelsemöte 04/2016

Tid: 28 april, 19.30 + forts. 2 maj
Plats: telefonmöte
Närvarande: Hans Bohman, Una Modig, Solveig Marklund, Anki Sinkkonen, Sabina Kleväng, 
Mike Berglund och Malin Månsson (2 maj, Lars Wicander, Torbjörn Ståleberg)

1. Mötets öppnande
Ordförande Hans Bohman öppnade mötet. 

2. Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Sabina Kleväng. 

3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

4. Föregående protokoll  
Protokollet från det konstituerande mötet är justerat och utsänt. 

5. Ledningens rapport
Hans Bohman rapporterade om arbetet att säkerställa att registrering och hantering av 
ranking, startlistor och resultat ska fungera. Det finns nu ett bra team bestående av Bo 
Ländin, Fredrik Aichhorn, Ola Sjödin och till deras stöd finns även Krister Sandberg. 
Dessa kommer att dela upp sysslorna och gemensamt sköta registering av hundar och 
resultat. 

6. Styrelsens arbete
  
6.1.1 Interna ansvarsområden, rapporter & frågor för beslut 

* Den nya styrelsens arbete; 
Till tävlingsansvarig har Lars Wicander tidigare utsetts. Anki Sinkkonen utsågs till hans 
suppleant och kommer att fungera som bollplank och stand-in om LW har förhinder. 

Övrig arbetsfördelning och rutiner inom styrelsen tas fram på nästa fysiska möte som bör ske 
så snart som möjligt.

 



6.1 - A. Rapport från marknadsföringsgruppen, MM
Punkten bordlades.

6.1 - B. Regelverket, MM
Supplementet måste sammanställas, arbetet ska göras under vintern och vara klart för 
påseende innan säsongen. Arbetet blir ständigt bortprioriterat pga andra mer brådskande 
sysslor varför Malin Månsson bad om hjälp med detta. Una Modig lovade att vara henne 
behjälplig. 
Punkten bordlades.

6.1 - C. Utbildning, UM & MM
Den nya modellen för utbildning måste skulle ha färdigställts innan kongressen. Una Modig 
och Malin Månsson ansvarar för detta. Denna punkt måste nu prioriteras. Ett möte kommer att 
hållas nästa helg för att komma vidare med detta. 

6.2.1 Interna frågor för beslut 

6.2.1423 Avvecklingen av GP AB, SM
Bolaget är avvecklat per den sista december och tillgångarna är överförda till SHCF. Vad gör 
vi nu? Punkten bordlades.

6.2.1505 Nya former för elithundsdiplom, LW
Ett nytt förslag för utdelning av elithundsdilom är nu klart. Tanken är att det fortfarande ska 
ganska lätt att nå första nivån som här kallas Brons, Silvernivån blir dubbelt så svår men bör 
ändå kunna uppnås av ett flertal hundar.  
Guldnivån däremot ska vara något alldeles extra och bara delas ut någon/några gånger per år. 
Brons- och silverdiplomet delas ut från och med 2016. Gulddiplomet däremot kan sökas i 
efterhand av alla nu levande tävlingshundar som har uppfyllt kraven. 

Elithund Brons: fem klass 1 tider på en specifik distans, delas ut en gång per distans ( ej 
supersprint)
Elithund Silver: tio klass 1 tider på en specifik distans, delas ut en gång per distans ( ej 
supersprint)
Elithund Guld: 25 klass 1 tider (20 för tikar) oavsett distans (ej supersprint), delas ut en gång 

Malin Månsson eftersöker någon som kan hjälpa till att utforma diplomen. Dessa kommer sen 
att kunna beställas av Solveig Marklund. 

Irene Andersson är tillfrågad men har efter betänketid avböjt. Lars Wicander tar över ansvaret 
och kontaktar lämpliga personer för skapandet av dessa diplom. 

6.2.1509 Besiktning av banor, AS
Dokumentet från Irland ska översättas, iallafall dess relevanta delar.  Uppdraget att ta sig an 



dokumentet går vidare till Anki Sinkkonen. 
Anki Sinkkonen har bildat en grupp av personer som har goda kunskaper om banskötsel. Alla 
banor ska besiktigas mellan 15 maj och 15 juli och bokning av besiktningstid sker via Anki 
Sinkkonen. En checklista ska tas fram och godkännas av styrelsen innan den 15 maj. 

6.2.1514 Situationen för whippets, MM mfl
Förbundsstyrelsen har sedan tidigare konstaterat att denna fråga tillhör SKK men eftersom det  
skapar många konflikter inom medlemskåren så finns ett behov av att reda ut de oklarheter 
som finns. Den gamla förbundsstyrelsen beslöt att lämna ärendet till en extern utredare, en 
person som har erfarenhet av registreringsfrågor men ingen koppling till 
hundkapplöpningssporten. Denna person får i uppdrag att försöka reda ut vad som hänt i 
frågan. Den nya styrelsen ställde sig bakom detta beslut och Malin Månsson får i uppdrag att 
sammanställa allt material och skicka det till utredaren. 

6.2.1601 Ny klassning för whippets
Det har tagits fram statistik för hur den verkliga (matematiska) klassningen ser ut för whippets 
och utifrån det har nya klasser skapats.
Styrelsen diskuterade hur dessa nya klasser ska hanteras vid skapandet av lopp och ett 
dokument ska sammanställas som ska ersätta regeln F4 för andra raser än greyhounds och 
detta ska även fungera som stöd till sällskapen när de gör sin inbjudan. 

7 Ekonomisk Rapport

7.1.1601 Ekonomisk rapport, SMa

7.1.1602 Avgift nya tränare, L Burman/SM
Frågor har inkommit om hur nya tränare godkänns. Detta ansvar vilar idag på sällskapen. Så 
när ett sällskap har utbildat en ny tränare rapporteras denne till regSHCF@gmail.com som ser 
till att informationen sprids i organisationen. Utbildningen är idag kostnadsfri men tränaren 
betalar full licens från första året. En hund som tar sin licens är dock avgiftsfri under sitt 
första år. 

7.1.1603 Licensavgifter, AL Landén
Författaren till skrivelsen begärde att få slippa förseningsavgiften på licensavgifterna eftersom 
hemsidan ej angav att avgifterna gällde 2016. Författaren hade betalat in gällande avgifter, 
dock efter sista datum, men inte förseningsavgiften. 
Styrelsen konstaterade att rutinerna för att uppdatera hemsidan måste skärpas och att den 
förstås ska innehålla tydlig information. Dock har informationen om att samma avgifter gäller 
nästa år gått ut (fastställdes under förra FF) och vid osäkerhet så borde kontakt ha tagits 
tidigare. Styrelsen fann därför att författaren, precis som alla andra som inte betalt innan den 
sista mars, ska betala förseningsavgiften.  

 

mailto:regSHCF@gmail.com
mailto:regSHCF@gmail.com


11. Skrivelser

11.1.1601 Medlemsärende; Duncan McKie
Ett mail har inkommit från Duncan McKie där han uttrycker sig olämpligt och meddelar att 
han kommer att agera på egen hand, i strid med styrelsens beslut. Förbundsstyrelsen beslöt att 
tillskriva Duncan McKie och be honom yttra sig i frågan innan beslut om eventuell åtgärd tas.
Styrelsen har, efter genomgång av allt material samt diskussion, beslutat att ärendet avskrivs. 
Dock är det styrelsens klara uppfattning att det inte är förenligt att som förtroendevald 
fortsätta att driva en fråga externt som styrelsen beslutat om i annan riktning. Accepterar man 
inte det så ska man begära att få kliva av sitt förtroendeuppdrag. Eftersom Duncan McKie inte 
längre är förtroendevald i SHCFs styrelse väljer styrelsen att avskriva ärendet. Duncan McKie 
kommer att skriftligen få beslutet med dess motivering.

11.1.1602 Ang divisionstävlingar Älvsbyn
NHK, som inte hade möjlighet att delta i tävlingsledarkonferensen, önskade att arrangera 
divisionstävlingar men med andra villkor än de som kommit överens om. NHK tillfrågades i 
samband med mötet men gick då inte att nå, dock beslöt mötet redan då att NHKs tävlingar 
kan innehålla divisionslopp utan att det påverkar andra tävlingar negativt. Dock menade 
styrelsen att alla måste hålla sig till de regler som sällskapen kommit överens om. Så styrelsen 
beslöt att NHK kan bjuda in till divisionslopp i de klasser man önskar så länge som 
förutsättningarna är samma som i andra sällskap. 
Dessutom sökte NHK dispens för att håla tvådagarstävling för whippet och saluki. Denna 
dispens beviljades. 

11.1.1603 Byte av klubb, M Axelsson
Mikael Axelsson ansökte om att få byta klubb från 7HS till Västerås. Som skäl angavs att 
författaren kände att man uppskattade rasen whippet mer i Västerås. Styrelsen beslöt att avslå 
denna begäran. Stadgan anger att man ej kan representera mer än ett sällskap per kalenderår. 
Det står dessutom att man bör vara medlem i det sällskap som man bor i närheten av. Detta 
ger också störst möjlighet för sällskapen att fungera och ha aktiva medlemmar. Det är dock 
fullt möjligt att vara stödmedlem i andra sällskap och att engagera sig även i deras 
verksamhet. Alla sällskap bör förstås jobba för att deras medlemmar ska känna sig delaktiga i 
verksamheten och trivas. 
Mike Berglund valde att avstå från att delta i beslutet.  

11.1.1604 Ang avgifterna, A Persson 
Författaren påpekade att åretalet på SHCFs information om avgifter ej var uppdaterat. Med 
anledning av detta menade författaren att det inte kunde begäras några förseningsavgifter ocg 
vidare att det var orimligt att registreringen av betalning skulle kunna ta två vekor, så som 
anges, eftersom det bara var två veckor kvar till start.
Styrelsen beklagade att årtalet ej var uppdaterat men samma avgifter har gällt i flera år och 
beslutet att de ska gälla även under 2016 fattades redan på FF förra året. Om författaren varit 
ute i god tid, alltså innan den siste mars, kunde misstaget ha rättats till och de två veckorna 
hade inte utgjort ett problem.



Styrelsen beslöt att inte avslå begäran om att slippa förseningsavgiften. Man konstaterade att 
det är viktigt att alla lyder under samma regler och att styrelsen står fast vid tagna beslut. 
Dock ska givetvis hemsidan skyndsamt uppdateras och detta måste skötas bättre även 
fortsättningsvis. 

11.1.1605 Skrivelse Dold Anmälan, L Burman
Författaren till skrivelsen påpekade att styrelsen tidigare sagt att den dolda anmälan skulle 
utvärderas efter gången säsong och önskade att detta skulle gå på remiss till sällskapen. 
Styrelsen valde att ta upp detta för diskussion på kongressen. Sällskapens ombud har som 
uppgift att representera sina medlemmar så detta är, enligt styrelsen, att anse som en 
utvärdering som sällskapen fått vara med i. Styrelsen valde därför att avslå denna begäran och 
systemet med dold anmälan kommer att fortsätta att användas, i linje med kongressombudens 
vilja. 

11.1.1606 Ansökan om dispens, C Tevin CIM
Ordförande i Cimbria ansökte om dispens för att få köra uppvisningslopp på en hästtävling 
två dagar innan tävling på Cimbria. Detta skulle kunna innebära att deltagande hundar ej får 
två dagaras vila innan tävling. Styrelsen konstaterade att regelverket anger i B4; 

Det åvilar registrerad hundägare att tillse att hunden ges tillräcklig vila mellan tävlingar och tävlingslika 
träningstillfällen. Tillräcklig vila är minst 2 tävlingsfria dagar mellan lopp. Som lopp räknas även träning 
på fast monterad harmaskin.

Detta innebär att uppvisningslopp med släphare inte omfattas av regeln om två dagars vila. 
Slutsatsen är alltså att ingen dispens behöver sökas utan att det åvilar tränaren att på samma 
sätt som vid alla annan träning tillse att aktuell hund ges tillräcklig vila för just dennes 
förutsättningar. 

11.1.1606 Ansvar inom SHCF, L Klöfver
Författaren påpekade i sin skrivelse en del tillkortakommanden på SHCFs hemsida. Efter 
kongressen har vi saknat någon som kan uppdatera hemsidan men detta är nu löst. Styrelsen 
delar många av författarens synpunkter och kommer att försöka gå igenom hemsidan och 
tillse att den hålls aktuell. 

 
12. Tävlingsfrågor

13. Domarfrågor

13.1.1503 Info från domarkonferensen, T Åberg/ MM
Domarna ska tillskrivas för att efterhöra vad det ser för möjligheter att förbättra deras 
arbetssituation och öka kontakten mellan förbundsstyrelsen och domarkåren. 
Lars Wicander utsågs till kontaktperson mellan styrelsen och domarna. Han kommer att 
ansvara för att SHCF har aktuella domarlistor och att alla domare får relevant information 

 



direkt från SHCF och ej via sina sällskap, eftersom detta har visat sig fungera dåligt på vissa 
håll. 

13.1.1601 Domarutbildningen, LW
Den modell som används behöver redigeras för att passa de nya regelverket vad det gäller 
rubriker och avsnitt. Lars Wicander tar över uppdraget att se över detta.  

13.1.1602 Domarlicens Janette Holst, CIM
Janett Holst godkändes som A-domare. 

14. Informationspunkter

15. Övriga frågor
- Styrelsen uppmärksammades på att rödmarkerade hundar fanns inlottade till tävlingen i 
Borås. Det beslöts att Malin Månsson kontaktar Boråsklubben och att inga hundar ska medges 
starttillstånd innan betalning skett. 

- VHS önskade dispens från SMreglerna. Man vill bjuda in 18 hundar till Öppna och TikSM 
för whippet pga det stora hundunderlag som brukar tävla på Västeråsbanan. Styrelsen 
godkände detta och bad om återkoppling i hur kvalificeringen från första till andra omgången 
ska gå till.

16. Kalendarium, 2015
Telefonmöten hålls sista torsdagen i varje månad kl 19,30. 

17. Mötets avslutande


